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"כל עוד מערכת הבריאות הציבורית לא
מתוקצבת בהתאם ,כל אדם בישראל זקוק

לביטוח בריאות פרטי"

>> איך נבחר
את קרן הפנסיה
הנכונה עבורנו?
עמוד 8
>> ממצאי עבודת
הלשכה בטיפול במשבר
הפנסיה הוצגו לשר פרי
עמוד 10

"כיום ביטוחי בריאות פרטיים בישראל הם
צורך .הרי אדם לא יפנה לעשות עוד ניתוח
דרך ביטוח פרטי ,רק ליתר ביטחון .אם
המערכת הציבורית טובה והוא מקבל שירות
טוב ,למה שיפנה לשירות פרטי? אבל זה לא
המצב" ,כך אומר יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
בלשכת סוכני הביטוח יואל זיו ,בראיון לקראת
יום עיון בנושא בריאות וסיעוד שיתקיים ב23-
ביוני.
"ההוצאה הלאומית על הבריאות כאחוז
מהתמ"ג היא  ,7.7%בעוד שהממוצע במדינות
ה OECD-הוא  .9.3%בהתאם ,מרכיב ההוצאה
הפרטית בארץ מסך כל התקציב הרבה יותר
גבוה 38% :לעומת  24%במדינות ה.OECD-
הלוואי שתהיה רפואה ציבורית חזקה וטובה
ונצמצם את ההוצאה הפרטית".
לדברי זיו ,כיום  40%מהציבור אוחזים
בפוליסות פרטיות ,בנוסף לשב"ן" .כשנשאלו
המבוטחים מדוע ,התשובה המובילה היתה
שכולם חוששים מהעתיד .לא פלא שהציבור
חושש ,אנחנו רואים מה קורה בישראל .יש
נחיתות מוחלטת מול ה OECD-במספר מכוני
 2.5 ,MRIמכונים על כל מיליון תושבים בארץ
לעומת  13.4מכונים על כל מיליון תושבים
בממוצע במדינות ה ,OECD-וזה נכון לגבי
 .CTרמת האשפוז אצלנו היא בתפוסה מלאה,
לעומת ממוצע של  78%במדינות ה.OECD-
כל עוד לא יצליחו לרפא את המצב הזה ,יש
מקום לפוליסות פרטיות שנותנות את השקט
הנפשי ,ברמת זמינות ואיכות".
האם ועדת גרמן צפויה לשנות משהו באיכותה
של מערכת הבריאות?
"כשאני קורא בעיתונים את התגובות של
מנכ"לי קופות החולים ,ח"כים ושרים לשעבר
המשך בעמוד 2

לקראת יום העיון
המשך מעמוד 1

וגם של שרת הבריאות יעל גרמן שאמרה שלא התקבלו
החלטות עדיין ולא ידוע מה יהיו מסקנות הוועדה ,אין לי ספק
שבסופו של דבר המבחן האמיתי יהיה ביכולת של הממשלה
לתקצב את משרד הבריאות .אם לא יוזרמו כספים למערכת,
נחזה במשחק לגו של העברת כספים ממחלקה למחלקה,
זה על חשבון זה .מדברים על העלאת מס בריאות או מס
מעסיקים כדי להגדיל את התקציב ,דבר שאני מאוד סקפטי
אם יאושר ,אבל אף אחד לא יודע מה יהיו מסקנות הוועדה
הסופיות.
המסקנות עלולות לפגוע בחברות הביטוח ובביטוחים
הפרטיים?
"אם יוציאו החלטה שלא תהיה מקובלת על חברות הביטוח
הם כבר יפנו לבג"ץ .בכל מקרה ,מערכת הבריאות לא תירפא
באמצעות ביטול של פוליסות מסחריות ושירותים פרטיים.
ח"כ אילן גילאון אמר בדיון של שדולת הבריאות בכנסת שאי
אפשר להגביל אזרחים בקנייה שלהם ,כל אחד רשאי לקנות
מה שהוא רוצה .אני מאוד שמח שבאחרונה פירסמו ב'גלובס'
את זמני ההמתנה לניתוחים בכל בית חולים .יש שם תקופות
המתנה של חודשים על גבי חודשים .זה לבדו מצביע על
הצורך בביטוחים פרטיים".
לדברי זיו ,אחת הבעיות במערכת נובעת מסעיף בחוק

בריאות ממלכתי ,שאומר כי המדינה צריכה לתת מענה
במקום סביר ובזמן סביר" .הבעיה היא הגדרת המלה סביר.
יכול להיות שיש זמנים שבעיני המדינה הם סבירים ,אבל
כאזרח אני לא מוכן לקבל זאת ואם המדינה לא דואגת לי
אדאג לרכוש פוליסת בריאות ,שתאפשר לי להשיג ניתוח
בזמן טוב ,ולא רק סביר .עד שזה לא ייפתר אי אפשר לוותר
על רפואה פרטית".
עם זאת ,טוען זיו ,אין ספק שמדינת ישראל מתקדמת
יחסית במתן שירותים רפואיים" .זה בא לידי ביטוי בחוק
הבריאות הממלכתי וגם ברובד של השב"נים שנותנים הגנה
נוספת .הייתי מציע לציבור לרכוש פוליסה פרטית בהתאם
ליכולותיו הכלכליות ,שמביאה בחשבון את מה שהמדינה
נותנת ,משדרגת זאת ותתאים לצרכים האמיתיים של הלקוח.
פוליסה פרטית מעניקה מגוון שירותים שהמדינה לא מעניקה:
השתלות ,תרופות מחוץ לסל התרופות ,ניתוחים בחו"ל,
זמינות גבוהה בבדיקות  MRIאו  ,CTייעוץ עם רופאים ,בחירת
המנתח .כל אחד ימצא את מה שמתאים ליכולותיו וישדרג את
עצמו .יש מגוון פוליסות שיכול להביא כל אחד לבחור בהתאם
לכיסו".
הריאיון המלא יתפרסם במגזין מיוחד שייצא לקראת יום
העיון בנושא בריאות וסיעוד שיתקיים ב 23-ביוני

כ 90-אלף שקל נאספו על ידי סוכני מחוז הצפון ביום
התרמה למען מחלקת הילדים בביה"ח בני ציון
סוכני מחוז הצפון בלשכת סוכני הביטוח הצליחו לאסוף
כ 90-אלף שקל ביום התרמה שנערך ברדיו חיפה לטובת
מחלקת הילדים בבית החולים בני ציון בעיר .השנה הוקדם יום
ההתרמה מחנוכה לשבועות ,עקב הדחיפות בהקמת האגף
המטו-אונקולוגי לטיפול בילדים חולי סרטן הדם.
אגודת הידידים של בית החולים גייסה למשדר שהתקיים
בתחילת השבוע את יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד,
שרתם למשימה עשרות סוכני המחוז ,בהם נשיא הלשכה
אריה אברמוביץ.
רוזנפלד ציין לטובה את ההיענות הרבה מצד הסוכנים" .אני
גאה שאלה סוכני הביטוח במחוז הצפון .מדובר במטרה נעלה

וחשובה והם הוכיחו פעם נוספת שהם תורמים למען הקהילה
ובגדול .פניתי לסוכנים בבקשת תרומה ונעניתי ברצון ענק
לסייע ,כולל מצד סוכנים מהמרכז .בימים שבהם מודדים
אותנו על פי אחוז דמי הניהול ,רצוי להראות ולהשמיע לציבור
צד נוסף של סוכן הביטוח".
גם חברות הביטוח הפניקס ,איילון ,כלל ,הראל ,הכשרה
וסטארט התגייסו ותרמו סכומים מכובדים למען הקמת
המחלקה .הפתעה נוספת חיכתה לרוזנפלד כשלשידור עלה
סוכן הביטוח אלי גביש שתרם מכיסו  1,800שקל .בסופו
של המשדר ,שלווה על ידי רופא ומנכ"ל רדיו חיפה דן ארנון,
נאספו כ 920-אלף שקל.

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@mil-media.co.il :
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם
להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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אוריינות פיננסית

חוק התייעצות פנסיוני  -חובה
מאת רון קשת ,מנכ"ל קשת פיננסים

בראיון שנערך לפני כשנתיים עם פרופ' יוג'ין קנדל ,מנכ״ל
המועצה הלאומית לכלכלה ,המייעצת לראש הממשלה ,הוא
נשאל למה הציבור זקוק למתכננים פיננסיים או לאנשי מקצוע
פנסיוניים וענה באופן ברור" :כדי למנוע מהציבור לעשות
טעויות".
רבות דובר על משבר הפנסיה והסיבות הרבות לו ,בהן תוחלת
חיים ,ריביות נמוכות ,תנודתיות במקומות עבודה ועוד .יש נתון
אחד שנראה כאילו נשכח ,או לכל הפחות לא הובא בחשבון דיו,
והוא אחריות הציבור לניהול הפנסיה שלו.
חלף כמעט עשור מאז שהעבירו את האחריות על
הכספים הפנסיוניים לאזרחי המדינה .המלך היום
הוא הלקוח ומגמת העברת האחריות מתרחבת
גם בימים אלה ,כשהוא מקבל את זכות בחירת
הסוכן במקומות עבודה הגדולים ,שהיו מאורגנים
במסגרת סוכנויות ההסדר .זאת מגמה כלל
עולמית ,שמשמעותה בין השאר בריחה מאחריות
של הקולקטיב והעברת האחריות לאזרח הקטן.
רבות דובר על הפנסיה כנכס הכלכלי הגדול
ביותר של מרבית הציבור ,ועל כן הפקרתו בידי
הציבור מבלי שקיבל חינוך פיננסי בסיסי תמוהה,
בלשון המעטה .אני רואה כמות בלתי מבוטלת
של החלטות שגויות שנעשות על ידי מבוטחים שמשפיעות
לרעה ,ולעתים באופן קריטי ,על רמת ההכנסה של הפורש
בפנסיה ועל ההגנות הביטוחיות שמסכנות אותו ואת משפחתו
בדרך.
על כך יש להוסיף את הטעויות שהמבוטחים עושים בהתנהלות
האישית שלהם ,כמו פדיון כספי פיצויים בעזיבות עבודה ,משיכת
קרנות השתלמות לצרכים רגעיים או טיפול לקוי בעזיבות
עבודה ,ואי התייחסות לנושא המיסוי והשפעתו על גובה הפנסיה
העתידית נטו.
למעשה ,מישהו שם למעלה נתן לאזרחי המדינה כלי רכב לנהוג
בו ,מבלי שלימד שיעורי נהיגה ,אפילו בסיסיים ,ומבלי שעידכן
מה היא האחריות שכרוכה בכך.
בשנים האחרונות תוקנו כמה תקנות על ידי משרד האוצר,
שבעיקר השתמש בשיטת המקל כלפי העוסקים בענף .ברור לי
שכוונת האוצר מגיעה ממקום של דאגה ורצון הכנה לאפשר לכל
אחד מאתנו להגיע לפרישה באופן המיטבי ,אך האחריות היא
לכל הפחות משותפת ליועץ ולטעמי לא פחות מזה לנועץ.
מתכננים פיננסיים מטפלים באופן טבעי במשפחות בעלות
נכסים כלכליים משמעותיים .אלה לקוחות שמבינים את ערך
התכנון הכלכלי המקיף ומוכנים וגם מסוגלים לשלם את שכר
הטרחה .מה עם שאר האוכלוסיה? מי ידאג לה? האם להם לא
מגיע? ובעיקר ,היכן האחריות של המדינה?
כדי להגן על האזרחים ולשמור על הפנסיה שלהם ,חייב משרד

העתיד
ביטוח חיים עושים

אצל סוכן מורשה ,תמיד!

יום עיון של מחוז השפלה יתקיים ביום חמישי  12/6/14בין
השעות  8:30-14:00באולמי אורו ,על יד הכניסה למושב
גאליה ,בשיתוף יונט ושגריר פוינטר
סיור העשרה נוסף של סניף השרון יתקיים ביום חמישי 5/6
במתחם "שרונה" בין השעות 17:45-21:30
טיול סניף פתח תקוה יתקיים ביום שלישי  17/6/14בין
השעות  ,8:00-18:00בשיתוף "שומרה חברה לביטוח"
מפגש בוקר של מחוז ירושלים יתקיים ביום שלישי 10/6/14
בין השעות  8:00-11:30במלון "מצודת דוד" ,בשיתוף
"קבוצת רימונים".

פברואר /2015שבט-אדר תשע"ה

אין לדעת מה צופן

האוצר לחוקק את חוק חובת התייעצות פנסיונית תקופתית .אם
המדינה מחייבת את אזרחיה לערוך בדיקה שנתית על תקינות
כלי הרכב שעלותו עשרות אלפי שקלים ,למה שלא תחייב אותו
בהתייעצות מדי ארבע שנים לדוגמה ,או בכל מקרה של עזיבת
עבודה או אירועים דרמטיים אחרים שאפשר להגדיר מראש .הרי
התקציב לצרכים הפנסיוניים והביטוחים של האזרח במהלך חייו
עולה על עלות הדירה שמרביתנו מחזיקים.
מניעתה של טעות קריטית אחת ,ומניסיוני כמות הטעויות
שמבצע האזרח במהלך חייו עולה על אחת בודדת ,תחסוך לו בין
עשרות למאות אלפי שקלים ,והרי מטרת האוצר
בהענקת זיכויים וניכויים ממס היא להביא את
כולנו לפרישה באופן המיטבי.
עולה כאן כמובן שאלת המימון :מהיכן אזרחי
המדינה יממנו את ההוצאה ,מבלי שיחושו שיש
כאן מס נוסף? ראוי שההוצאה על ייעוץ פנסיוני
בסיסי ,שלא צריכה לעלות על כמה מאות שקלים
אחת לארבע שנים או כ 10-שקלים בחודש,
תוחזר במלואה על ידי האוצר כזיכוי מס מלא או
עבור מי שנמצא מתחת לסף המס כהחזר שי.
יכול להיות שאני מבקש כאן מהמדינה שתחשוב
מעט מחוץ לקופסה ,אבל אפשר להעניק זיכוי
ממס לא רק על ההוצאה הפנסיונית הכמותית עצמה ,אלא גם
על האיכות שלה .נחוץ כאן אומץ ליישם את ההחלטה הזאת
ועם כל הביקורת שיש לי עליו ,אני מוכרח להודות שהמפקח על
הביטוח הנוכחי ניחן בתכונה זו במנות גדושות.

מהרו להזמין את לוחות השנה המדהימים והייחודיים
של לשכת סוכני ביטוח בישראל
עם תמונות המעוצבות בקפידה ובטוב טעם
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
הזמינו מהר לפני שיגמר

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן
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לשכת סוכני ביטוח בישראל
מתכבדת להזמינך ליום עיון ארצי בנושא:

הסוכן בקדמת הבריאות

"רפואה ציבורית מול רפואה
פרטית ומה שביניהן "
יום העיון יתקיים ביום שני  23ביוני  2014בשעה  08:30ב"אבניו" ,קרית שדה התעופה.
* בתום יום העיון תתקיים האסיפה הכללית השנתית

תכנית יום העיון:
08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 10:00

התכנסות רישום וכיבוד
דברי פתיחה :מר יואל זיו ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
מר אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה
"תמורות בביטוחי בריאות וסיעוד"  -גב' שרונה פלדמן  -מנהלת מחלקת
ביטוח בריאות במשרד המפקח על הביטוח
המלצות ועדת גרמן  -על מה ולמה  -עו"ד שמיר קמינסקי
סקר שביעות רצון חברי הלשכה מחברות הביטוח בתחום בריאות
וסיעוד  -מר יואל זיו ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

11:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15

הפסקה
סיפורו של מבוטח  -אבי ומרילה
"מחזירים את ביטוח הנסיעות לחו"ל לסוכן הביטוח"  -מר אלון קצף ,מנכ"ל
פספורטכארט
"הרפואה הפרטית מול הרפואה הציבורית"  -מר אביגדור קפלן ,מנכ"ל בית
חולים הדסה עין כרם
"הדרך אל האושר"  -פרופ' יורם יובל  -פסיכואנליסט וחוקר מוח
ארוחת צהריים
מנחה יום העיון :קובי אריאלי

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

12:15 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30

*השתתפות ביום העיון לחברי הלשכה ללא תשלום.
*דמי השתתפות למי שאינו חבר לשכה .₪ 500 -

נבחרי הלשכה
זאב לנגזם

אלי ארליך

יו"ר ועדת ביקורת

נשיא בית הדין הארצי

כזו של תיקים".
באותה תקופה עבד לנגזם במשרד הביטחון .כעבור שבוע
מביקורו אצל יועץ המס ,הוא פנה לאגף הרכישה בחברת
אררט" .היו שם שני תותחי ביטוח :משה פורת היקה ונחום
פז הקיבוצניק .פורת לימד אותי הגינות ויושר והקיבוצניק
לימד אותי הרבה דברים שאיש לא יודע .הקיבוצניק אמר לי
שעלי למכור כל יום לפחות פוליסה אחת .התחלתי בתחום
האלמנטרי ,ובעזרת קשרים מהצבא וממשרד הביטחון
הצלחתי לעמוד ביעד".
לנגזם פנה גם למנורה לצורך מכירת ביטוח חיים .הוא
התקבל והתחיל לעבוד עם מנורה בתחום" .כך התקדמתי
במשך שנתיים ,עד שהרגשתי שאני לא זקוק לסוכנים מעלי
ופתחתי סוכנות ברגע כשראיתי שאני יכול להחזיק משרד
עם פקידה" .עד  2000עבד לנגזם בסוכנות שפתח בראשון
לציון ,והעסיק חמישה עובדים ושליח" .היות שדור ההמשך
לא רצה להיכנס לעסקי הביטוח ,מכרתי את המשרד וחזרתי
לעבוד בקטן .אני עובד עם מי שאני רוצה מהבית לבד,
ומעניק שירות במשך  24שעות ביממה ללקוחותיי".
כיום משקיעים לנגזם ואשתו את רוב זמנם ומרצם בפעילות
התנדבותית" .הקהילה נתנה לנו כל כך הרבה ,כך שאני חש
צורך להשיב לקהילה" .הוא מתנדב בעמותת "עושים מכל
הלב" בראשון לציון ,שמספקת אוכל ל 1,000-משפחות
נזקקות ובחגים אף ל ,2,500-ובעמותת ניצוצי הזוהר ברמלה,
שמפעילה מרכז חינוכי טיפולי לבעלי צרכים מיוחדים.
"בעזרת ראש עיריית רמלה יואל לביא הקמנו מרכז טיפולי
בעיר שמופעל כל השבוע יחד עם בריכה טיפולית ,בעלות
של  3.5מיליון שקל".
בלשכה מכהן לנגזם זו קדנציה חמישית כיו"ר ועדת ביקורת,
שמכילה שלושה אנשים" .המטרה שלי היא שזו תהיה ועדה
בונה .כך פעלתי בה לכל אורך השנים .אנחנו לא בולשים
אחר אנשים ומעשיהם ,אלא עוסקים בנושאים ענייניים
שאפשר לקדם למען האחרים .אנחנו לא מחפשים שטויות.
"אנחנו משתדלים להתמיד ולבוא לישיבות של החברים כמה
שיותר ,ומשתדלים להשתתף בוועדות העיקריות .כשאנחנו
באים לישיבה אנחנו רק מקשיבים ,ואחר כך נפגשים ופורטים
בינינו את מה שעלה .אנחנו מוודאים למשל כי תשלומי החבר
משולמים ולוחצים על יו"רים של המחוזות להעביר כספים,
מכיוון שמהם אנחנו חיים .אנחנו שומרים על הכסף כמה
שאפשר ,כמו שאנחנו מבינים ,ומעירים מתי שצריך להעיר".
לדבריו ,המבחן האמיתי יהיה בעוד כשנה כשבעלי התפקידים
יראו את אותה ההתלהבות שהם מראים עכשיו" .אנחנו
שמחים שסוף סוף בלשכה נלחמים בשיווק הישיר כי הגיע
הזמן .אריה אברמוביץ הוא באמת איש פעיל מאוד ,ששיפשף
סוליות ולא הגיע סתם לתפקידו .הוא מבין את לב הסוכן
וזה עוזר לנו ,מכיוון שהוא מכיר את הסוגיות שעמן אנו
מתמודדים ועבר זאת על גופו .אנחנו שואפים להגיע לכך
שתהיה שקיפות ,אמינות ,שהחברים יהיו מרוצים ולצרף כמה
שיותר חברים בלשכה – כדי שיהיה לנו כמה שיותר כוח".

אלי ארליך ,66 ,נשוי  ,5 +הגיע לעולם
הביטוח לפני  34שנים ,כשהיה בן
" .31הגעתי בכלל מתחום התעשייה:
שימשתי עד אז כמנכ"ל חברת בלרס,
שייצרה ושיווקה תנורי אפייה .חברת
הסנה ,שהיתה אז הגדולה בשוק,
חיזרה אחרי והציעה לעבור לענף
הביטוח".
לאחר כמה שנות חיזור הצטרף ארליך ב 1980-לענף ביטוח.
הוא החל בסוכנות שחם ,במעמד של סוכן עצמאי" .מאז ועד
היום הסוכנות שלי נקראת אלי ארליך שירותי ביטוח בע"מ,
תוך ששמרתי על המותג של שמי" .ב 1999-רכשה כלל
ביטוח  49%מהסוכנות שנרכשו חזרה ב ,2007-וב2011-
רכשה מגדל  100%שליטה בסוכנות.
לדברי ארליך" ,גם כלל וגם מגדל דאגו לשמר את המותג
ולא להטמיעו ,בגלל המאפיינים המיוחדים של פעילות
הסוכנות :כבר לפני  25שנה זיהיתי את הגיל השלישי ככיוון
התפתחות ומנוע צמיחה לסוכנות והיום אני יכול להגיד
בגאווה שאני הסוכנות המובילה בישראל לבריאות ,לסיעוד
ולנסיעות לחו"ל לגיל השלישי וכן לחולי סרטן ,לב סוכרתיים
ועוד".
כיום מבטחת הסוכנות כמעט את כל ארגוני הגמלאים
הגדולים בישראל וכן ארגוני עובדים וגם ארגונים פרטיים
וחברות .על לקוחותיה נמנים התעשייה האווירית ,אל על,
רפא"ל ,אגד ,דן ,גמלאי תל אביב ,גמלאי ירושלים ,גמלאי
באר שבע ,גמלאי חיפה וארגון מבטחים.
כיום מעניקה הסוכנות שירותים בכל התחומים שצומחים
לצד הגיל השלישי ,כמו ביטוח דירות ,רכב ,בניינים וכדומה.
"הגיל השלישי מחזיק בידיו כרכוש אישי ולכן התחלנו לפעול
בתחום .לצערי ,אף אחד מילדיי ,למרות ניסיונות זמניים
כאלה ואחרים ,לא החליט להמשיך ולקחת את הסוכנות
לידיו וזאת הסיבה שחשבתי שמן הראוי למכור את הסוכנות
לחברה מובילה שתמשיך אותה .יש לי דור המשך מקסים ,רק
לא בענף הביטוח – לפעמים אני לא מאשים אותם".
בכל שנותיו כפעיל בלשכה שימש ארליך במגוון תפקידים.
"הייתי כמעט בכל הוועדות המובילות :בריאות וסיעוד,
חיים ,והייתי חבר המועצה הארצית .היות שאני מגשר ובורר
במקצועי תמיד נמשכתי לצד השיפוטי" .במשך תשע שנים
שימש ארליך כשופט נציג ציבור בבית הדין האזורי לעבודה
בתל אביב ומקביל פעל בבית הדין של הלשכה ,בהם שלוש
שנים כנשיא בית הדין" .הייתי בתקופת צינון ,מכיוון שאסור
לשמש כנשיא יותר משתי קדנציות .אך בבחירות האחרונות
נבחרתי ברוב קולות לשמש כנשיא בית הדין".
במקביל לתפקידו ,משמש ארליך כבורר במינויי בתי המשפט
וסוכני ביטוח בתיקים שעוסקים בסכסוכים פרטיים ועסקיים.
"בחלק מהתיקים אני משמש עד מומחה לבתי המשפט,
כשצד כזה או אחר קורא לחוות דעת .ניסיוני רב השנים מקנה
לי את היכולת לבצע הערכות מצב ושיפוט לתיקים מבלי
לבצע ישיבות ועלויות מיותרות לצדדים ,עקב זיהוי הבעיה
ומציאת הדרכים לפתרונה באופן מהיר יחסית".
ארליך פונה לסוכנים להשתמש בבית הדין של הלשכה.
"לצערי הסוכנים ממעטים להגיע לבית הדין של הלשכה ,על
אף שההחלטות הניתנות בו הן ברמת בוררות והערעור יכול
להתבצע רק בבית המשפט מחוזי .אנו נותנים להם שירות
מהיר שניתן בחינם לחברי הלשכה וחבל שייגררו לדיונים
ארוכים שעלותם גבוהה בבית משפט ,במקום להשתמש
בבית הדין שעומת לרשותם.
"אני קורא לחברים להשתמש במוסד הבוררות של הלשכה
לפתרון מהיר לסכסוכים ביניהם .כל סוכן ביטוח חבר לשכה
חתום אוטומטית על כך שאפשר לחייב אותו להידיין בפני
בית הדין של הלשכה בסכסוך עם חבר לשכה אחר".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-5416050 :
מיילlangsom@012.net.il :

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-6090880 :
מיילeli@erlich-insur.co.il :

זאב לנגזם ,70 ,נשוי  ,2 +החל את
דרכו המקצועית בענף הביטוח
ב" .1977-הייתי אצל יועץ המס של
אמי ,שהיה גם סוכן ביטוח ,והבחנתי
בתיקים רבים מחברת הסנה שהיו
מונחים במשרדו .חיכיתי שעה
במשרדו ובזמן הזה חשבתי לעצמי
שגם אני יכול להשיג כמות מכובדת
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נבחרי הלשכה
אריה אופיר

חוה פרידמן-וינרב
יו"ר ועדת האתיקה
חוה פרידמן-וינרב ,65 ,נשואה ,4 +
השתחררה מהצבא וחיפשה עבודה.
היא הגיעה לחברת הביטוח אליהו
ורואיינה בידי אח של שלמה אליהו,
בעלי חברת מגדל" .הגעתי אליו
כחיילת משוחררת עם צמה ארוכה.
הוא שאל אם אני יודעת להדפיס
ומילמלתי משהו ,על אף שלא היה לי

יו"ר ועדת תקנון

ניסיון פקידותי כלל".
היא נשכרה כפקידה שמקלידה את תעודות ביטוח החובה,
אבל לא הצליחה לקלוט בשום אופן את תאריכי הביטוחים.
"חיסלתי כמויות של תעודות חובה .כעבור חודש הוא הבחין
שהתעודות עומדות להיגמר ואמר 'אני רואה שהעבודה לא
בשבילך' .ידעתי שהוא צודק ,אבל לא יכולתי לומר דבר כי
הייתי צריכה להתפרנס .לשמחתי ,הוא החליט לקחת אותי
תחת חסותו וללמד אותי ביטוח".
חצי שנה מאוחר יותר אחזה פרידמן-וינרב בכמות רצינית של
לקוחות" .זכרתי את מספרי הרכב ואת כתובות הדירות של
הלקוחות .ידעתי עליהם הכל" .בסך הכל עבדה שם פרידמן-
וינטרוב כשמונה שנים ,שבמהלכן אף למדה שנה במכללה
לביטוח" .בינתיים נישאתי והלכתי לבחינות לרישוי סוכנים.
קיבלתי רישיונות בכל ענפי הביטוח".
ב 1978-עברה פרידמן-וינרב לחברת מגדל ופתחה משרד
משלה" .באותה תקופה עבדתי בחברת ביטוח כושלת
ורציתי לעזוב .הייתי בריאיון בחברת המגן והמנכ"ל רצה
שאמכור פוליסות בשווי  80אלף לירות בשנה כדי שיחשיב
אותי כסוכנת הבית .היו לי כבר שלושה ילדים ולא האמנתי
שאצליח להגיע ליעד הזה .חבר שפגש אותי לאחר הריאיון
סידר לי פגישה במגדל .ביקשתי מהם רק חדר קטן וטלפון
כדי להתחיל את דרכי".
ההימור השתלם למגדל ,מכיוון שתוך חודשיים מכרה
פרידמן-וינרב ביטוח בשווי  400אלף לירות" .כך התחיל
המשרד לצמוח .עד היום אני מנהלת את סוכנות הביטוח
שלי ,חוה פרידמן סוכנות לביטוח ,שנמצאת בפתח
תקוה .השלמתי תואר ראשון במשפטים ובימים אלה אני
מסיימת את הסמסטר האחרון של תואר שני במשפטים".
פרידמן-וינרב עשתה במהלך השנים גם קורס גישור ,קורס
דירקטורים ויש לה תואר  CLUבביטוח חיים.
עד לקדנציה הנוכחית היתה פרידמן-וינרב חברת הנהלה
ב MDRT-ואף שימשה כמזכירת המועדון" .לוועדת האתיקה
הגעתי שלא במקרה ,עם סיום התואר הראשון במשפטים.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ שמע אותו ביום עיון
שהנחתי בכנס  ,MDRTולמחרת הציע לי להצטרף לפעילות
בלשכה ולתרום מהנסיון שלי .הוא המליץ עלי  -ורשם אותי
כמועמדת לוועדת האתיקה .זו הזדמנות לומר לאריה תודה
על הפעילות הברוכה שהוא מוביל ,מופיע בכל כנס ,ועונה
לכל קריאה טלפונית .נאחל לו המשך עשייה פורה ,הצלחה
ובריאות.
בוועדת האתיקה יושבים שמונה חברים" .כולם משכמם
ומעלה .ישנה דרך מובנית לפתרון כל סכסוך שמגיע לפתחנו.
אנחנו מפנים את התלונה לאדם שעליו התלוננו ,מבקשים
הסבר ,ומעבירים אותו למלין .אם הוא בא על סיפוקו ,מה
טוב .אם לא ,ממשיכים לברר את התלונה .יש לנו אפשרות
להטיל עונשים על סוכנים שסרחו ,אבל אנחנו מעדיפים
לפתור מחלוקות בדרכי נועם".
לדבריה" ,היינו רוצים לשתף פעולה עם הפיקוח על הביטוח
באוצר .אנשים מגישים תלונות למפקחת ואנחנו רוצים להגיע
למצב שבו הפיקוח יעביר אלינו תלונות פשוטות ,לא כאלה
שמצריכות שלילת רישיון ,ולהפך :אם אראה תלונה רצינית
ומוצדקת ,הייתי רוצה שיהיה לנו צינור העברה לפיקוח כדי
שיטפלו במקרה ביד קשה".

אריה אופיר ,49 ,נשוי  ,3 +למד
משפטים ב 1988-כשראה מודעה
בעיתון ,שבה נכתב כי דרושים
סוכנים צעירים ונמרצים לסוכנות
הביטוח ראשונים" .חיפשתי עבודה
לחופשת הסמסטר ,אז נעניתי למודעה והתחלתי לעבוד
שם .ראיתי כי טוב ,אז החלטתי לא לחזור ללימודים
מהחופשה ולקחתי שנה הפסקה".
כעבור שנה פתח אופיר משרד עצמאי" .היתה לי הכנסה
של  500שקל בחודש .התחלתי להסתובב מבית לבית
בערבים ומכרתי פוליסות מעורב ,שהיו עתירות עמלה.
בלילות עבדתי כמאבטח במוקד  99להשלמת הכנסה.
לבסוף צמחתי וגדלתי וצלחתי את דרכי בווריטס כסוכן
עצמאי .זה היה בית טוב וחם".
ב 1995-החליט אופיר לעבוד עם חברות ביטוח נוספות –
דולב ,הראל והמשמר .ב 1996-הוא אף הוציא רישיון טיס
בינלאומי ועסק בכך כשנתיים ,במקביל לעבודתו כסוכן ,אך
הוא השתעמם מכך במהירות.
"ב ,2004-עם המודעות וההבנה שענף הביטוח הולך
לפשוט רגל ,החלטתי להשלים את רישיון עריכת הדין
והוסמכתי .במקביל ,המשכתי לעבוד בביטוח ,ומתברר
שהענף עדיין חי ,בועט ומצליח כד היום" .עד היום מחזיק
אופיר בתאגיד ביטוח ,אריה אופיר סוכנות לביטוח בע"מ,
שעוסק בכל תחומי הביטוח ,כולל ימי ,ועובד עם כל חברות
הביטוח" .הבת שלי השתחררה עכשיו מצה"ל והיא עובדת
אתי כבר שבועיים ,זה כיף לא נורמלי .בני ישתחרר בעוד
חצי שנה ואני מקווה שגם הוא ישתלב.
אופיר שימש בעבר כחבר בוועדת תקנון וחבר המועצה
הארצית בלשכת סוכני הביטוח .בקדנציה הזו הוא מונה
ליו"ר ועדת תקנון" .התקנון הוא בעצם החוזה בין חברי
הלשכה לבין לשכה ,שמגדיר את פעילות הלשכה בכל
המובנים :בעלי תפקידים ,ועדות ,ועד מנהל ,בחירות,
נשיאות .כל דרך ניהול הלשכה מתבצעת על פי התקנון.
הוא קובע כל דבר ודבר בלשכה ,תוך שכל הזמן מוכנסים
שינויים :בעלי תפקידים שנתקלים בבעיות כאלה ואחרות
מעלות את הבקשה לשינוי לוועדה שדנה אם מדובר בשינוי
מחייב המציאות .אם אנחנו מאשרים ,הבקשה לשינוי
מועלית בפני האסיפה הכללית .אם השינוי עובר באסיפה,
הוא עובר לרשם התקנונים".
ישנם שינויים שהוועדה יוזמת" .כרגע אנחנו מטפלים בנושא
שיטת הבחירות ,שזוכה לתהודה רבה .שמענו הרבה תלונות
על כך שכיום הבחירות ללשכה מתנהלות בצורה מייגעת,
הן נמשכות כמעט שבועיים מדי יום ,כל פעם במקום אחר
וזה גורם לסחבת ולהוצאות גבוהות עבור חברי הלשכה.
החלטנו לטפל בנושא הבחירות לכל מוסדות הלשכה
ולהביא לכך שהבחירות יתקיימו במועד אחד ובמקום אחד
לכל מוסדות הלשכה ולבעלי תפקידים".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד052-2388808 :
מיילhavafw@bezeqint.net :

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-5212457 :
מיילarie@ofir-ins.co.il :
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תכנון פרישה

מה חשוב לדעת כשבוחרים קרן פנסיה?
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני ,לשכת סוכני ביטוח

פנסיה היא בדרך כלל ההון הגדול ביותר שאותו צובר אדם
בחייו ,להוציא ברי מזל שצוברים גם רכוש גדול יותר מכספי
החיסכון הפנסיוני .כשאנו עוברים ממצב של אדם עובד עבור
הפנסיה למצב של כסף שעובד עבור האדם ,קרי יציאה
לגמלאות ,אנו מצפים שאותו "כסף עובד" אכן יאפשר לנו
לשמר את רמת החיים שלנו .וחשוב מכך ,שתהיה לנו ודאות
שאכן מה שחסכנו ישרת אותנו כל עוד נחיה.
כשעומד אדם על פרשת דרכים ומנסה לבחור את קרן פנסיה
שעמה הוא רוצה לקשור את גורלו
ולהתחיל לצעוד עמה על "ציר
הפנסיה" עד לפרישתו ,הרי שזו
החלטה לא קלה כלל ,ונשאלת
השאלה ,לאור כל הפרסומים בשנים
האחרונות על הורדה דרסטית בדמי
הניהול על הצבירות וההפקדות ,אם
אכן זה צריך להיות הפרמטר שעל
בסיסו יקבל אדם החלטה עם מי
לקשור את גורלו.
לפי כל הפרסומים ,אכן דמי הניהול
הם חזות הכל ,ויש לרוץ למקום
שמציע דמי ניהול נמוכים ולפתוח
בו הפרשות לקרן פנסיה .ואולם
ישנם עוד פרטים שצריך לבדוק
לפני שבוחרים בקרן הפנסיה ,ואחד
החשובים בהם הוא מבנה קרן
הפנסיה וגודלה ואיזה ביטוח משנה יש לאותה קרן.
שני הנושאים המצוינים לעיל ,קשורים למושג הנקרא "תשואה
דמוגרפית" .ואיך עובדת השיטה בקרנות הפנסיה?
כל העמיתים בקרנות מבוטחים בביטוח למקרה של אובדן
כושר עבודה ומוות ,על בסיס ערבות הדדית בין כל חברי
הקרן .מנגנון הקרן בודק בכל חודש את הפער בין סכומי
הביטוח שגובה הקרן מהעמיתים לעומת נוסחת היוון של כל
התשלומים החודשיים של הקרן למקרי מוות ואובדן כושר
עבודה .הפער בין שני החישובים נקרא "תשואה דמוגרפית".
קרן הפנסיה צריכה לאזן פער זה והאיזון נעשה מתוך כספי
הצבירות של העמיתים בקרן .במידה שהתשואה הדמוגרפית
שלילית ,האיזון מתבצע על ידי הקטנת הצבירות ,ואם
התשואה הדמוגרפית חיובית ,הפער מועבר ומגדיל את
הצבירות בקרן.
קרן הפנסיה צריכה בסוף השנה להגיע לאיזון אקטוארי .אם
יש עודף אקטוארי ,הרי קרן הפנסיה למעשה גבתה יותר
כסף מהעמיתים ביחס להערכת התביעות שיהיו לה ,ולכן
היא צריכה להחזיר למבוטחים את העודף .ולהפך ,אם יש לה

חוסר ,מאזן אקטוארי שלילי ,היא צריכה למעשה לגבות יותר
מהעמיתים ובכך להקטין להם את הצבירות בקרן.
מפה אנו למדים שתשואת קרן פנסיה מושפעת גם מביצועי
הבורסה ומניהול הכספים ,וגם מהתשואה הדמוגרפית
שמשיגה הקרן באותה שנה .מה המשמעות לגבי אדם הבוחן
הצטרפות לקרן פנסיה מעבר לדמי הניהול?
ככל שהקרן גדולה יותר ,ככל שהרכב העמיתים בקרן דומה
בהתפלגות שלו להרכב האוכלוסיה הכללי מבחינת גיל ,מין,
עיסוק ועוד ,הרי שאותה קרן הרבה
יותר חסינה לאירועים ולקטסטרופות
גדולות מאשר קרן קטנה בעלת
מספר עמיתים קטן והתפלגות
שונה מהרכב האוכלוסיה הכללית,
שם הסיכון הרבה יותר גדול לחבר
בקרן .לכן הקרנות הקטנות שחוסנן
נמוך יותר נדרשות להציג לרגולציה
ביטוחי משנה מתאימים ליכולתן
לספוג קטסטרופות.
בזמנו נעשתה בדיקה במסגרת
מאמר שכתב ירון שמיר עבור אתר
"ביזפורטל" שבה נבחנה השפעת
אסון הכרמל על פגיעה בעמיתים
בקרנות השונות .לצורך הבדיקה
הוערכו התביעות ב 30-מיליון
שקל .בהנחה שזה גודל התביעות
נבדק כיצד ישפיע הדבר על העמיתים בקרן בהיעדר ביטוח
משנה כראוי .נמצא כי בקרנות הגדולות ,כמו מקפת ,הפגיעה
בעמיתים תהיה רק  ,0.14%במבטחים  -רק  ,0.09%בהראל
גלעד  -רק  .0.3%לעומת זאת בקרנות קטנות כמו מיטב
פנסיה נמצאה פגיעה של  ,38%הלמן אלדובי פנסיה ,-14%
אקסלנס פנסיה – .14%
אם כך ,כשהכותרות צועקות דמי ניהול נמוכים ,ברמות שקשה
להבין בכלל כיצד הקרן יכולה לתת שירות כנדרש לאורך
זמן ,הרי שבמקביל חובתה של העיתונות וגם של הרגולטור
להצביע לקוראי המדורים על נקודות נוספות וחשובות
ולבדוק אותן לעומקן ,בהן תשואה דמוגרפית ,מדדי שירות,
איתנות פיננסית ,ניהול ,זמינות למידע ,ולהציג ביחד את כל
הפרמטרים.
לאור זאת ,לא בטוח שכל אחד יבחר בהכרח את המקום
עם דמי הניהול הנמוכים ביותר ,בדיוק כפי שכל אחד מאתנו
לא בהכרח ירוץ לרופא השיניים הזול ביותר או ישכור את
שירותיו של העו"ד הזול ביותר .או כפי שאמרו חכמים מאתנו:
"לפעמים הזול הוא היקר ביותר".

חדש בלשכה

הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות
אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים.
ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל*2501
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לשכה חזקה לסוכן הצעיר

העתיד לסוכנים צעירים הוא
בראש ובראשונה אלמנטרי
מאת ארז איזנברג ,חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי

הגעתי לעולם הביטוח רשמית בשנת  ,2005עם שחרורי
מצה"ל ,אך אפשר להגיד שמינקות אני חי ונושם ביטוח .כדור
המשך להוריי ,שני סוכני ביטוח ותיקים עוד משנות ה,70-
היה זה אך טבעי שאכנס לתחום הביטוח ,אך לגמרי לא מובן
מאליו שאשאר בתחום ,ואף אפתח עסק עצמאי משלי.
החלטה זו לוותה בלבטים ,אך בכל יום שעובר אני למד כמה
תחום הביטוח הינו אקוטי ורב-גוני ואני גאה לעסוק בתחום
ולסייע מדי יום ומדי שעה ללקוחותיי ולחבריי בכל תחומי
הביטוח.
אני קורא לכל הסוכנים הצעירים בתחילת דרכם
להיעזר בסוכנים הוותיקים העצמאים וללמוד על
אופן הפעילות ,ועל הקשיים והיתרונות שבצעד
שכזה .כמובן לא להסס לשאול כל דבר כי
"אין חכם כבעל ניסיון" .אני ממליץ להתמקצע
בתחום ולגשת להשתלמויות ,מכיוון שהענף
שלנו הוא מאוד דינמי וחשוב להיות מעודכן
על בסיס יומי בשינויים בתחום – תנאי הכרחי
לשפר את איכות השירות שאתם עתידים לתת
ללקוחותיכם.
פרט חשוב נוסף הוא הצבת מטרות ויעדים
לטווחים קצרים וליותר ארוכים ,כך שתוכלו
לדעת האם אכן צעד זה נכון עבורכם ואתם מסוגלים לעמוד
באתגר של ניהול עסק עצמאי ,מלבד העבודה המקצועית
עצמה .בשוק תחרותי הקיים כיום ,כדאי למצוא "נישה"
המיוחדת למשרדכם ולפלח השוק המתאים לתחום המיוחד
שבחרתם .זאת ,כמובן ,בנוסף למגוון הביטוחים הבסיסי.
בחרתי בתחילת הדרך להתמקצע בעיקר בתחום האלמנטרי,
שהוא ,לטעמי" ,הלחם והחמאה" שלנו הסוכנים ומראה את
החשיבות של השקעה ומתן שירות מקצועי ללקוחות .העבודה
בתחום הינה מורכבת מאד ומציבה התמודדויות יום-יומיות
מול אתגרים חדשים.
זאת ועוד ,בתחום האלמנטרי הקשר עם הלקוח הינו הדוק
יותר ,קרוב יותר וזמין יותר ,שכן הביטוחים האלמנטריים
הינם חד-שנתיים והסוכן האלמנטרי חייב לדאוג לכל הצרכים
הביטוחיים של הלקוח – הרכב ,הדירה ,העסק ,החבות
המקצועית ועוד .כמובן שכאשר קורה אירוע ביטוחי ,הסוכן
מלווה את הלקוח בטיפול בתביעה מתחילתה ועד סופה,
לרבות ייעוץ מקצועי וקבלת החלטות חשובות.
אני גאה על הצטרפותי השנה לוועדה לביטוח אלמנטרי של
לשכת סוכני הביטוח בראשותו של אריאל מונין .אני חושב
שיש חשיבות עליונה להצטרפות ללשכה ועל ידי כך לחזק
את מעמד סוכן הביטוח .יש הרבה מה לעשות למען הסוכנים
בארץ ואנו פועלים במרץ למנוע עיוותים שונים כלפי הסוכנים,
אם מצד הרגולטור ואם מצד חברות הביטוח ,תוך מחשבה

ופעולה לשפר את אופן השירות שאנו נותנים ללקוחותינו,
הגדלת רווחיות הסוכן ,חיזוק מעמדו בתחום האלמנטרי,
מניעת ערוצי שיווק ישירים של חברות הביטוח ,הכשלים
במתן שירות למבוטחים בנושא נזקי מים וצנרת ,וכן הקשיים
בטיפול תביעות צד ג' כנגד חברות הליסינג.
כחלק מתחושת השליחות של המקצוע המכובד שלנו,
שמתי לעצמי למטרה להוכיח לציבור כי אין תחליף לסוכן
ביטוח אישי ומקצועי ,ושעריכת ביטוח ללא סוכן ביטוח זו
פשוט החלטה חסרת אחריות ,כי "טוב סוכן ביטוח אחד
מ 9,000,000-מוקדנים מתחלפים" ,ושההד
התקשורתי של הביטוחים הישירים למיניהם בטל
בשישים אל מול המציאות היום-יומית ,ודה-
פקטו לא באמת משפיע עלינו הסוכנים הנאמנים
ללקוחותינו ,שנותנים שירות אישי ומקצועי ללא
פשרות כגוף מייצג אל מול חברות הביטוח ,תוך
מעקב צמוד וזמינות בכל שעות היממה.
חשוב להדגיש בפניהם שהעניין המרכזי שעליו
יש לתת את הדעת הוא מי יילחם בעת תביעה
מול הביטוח הישיר שידחה את התביעה? ללא
סוכן יהיה עליו לקבל את דחיית החברה או
לפנות לעורך דין שיתבע את החברה בבית
משפט.
אני מקפיד להסביר לקהל הרחב כי הידע הרחב של סוכן
הביטוח נועד לסייע אל מול חברות הביטוח גם ובעיקר במקרי
תביעות שאותם חברות לא ששות לשלם ,וזהו למעשה
חלון הראווה של משרד סוכן הביטוח ,וזאת מלבד ההיכרות
האישית את מצבו המשפחתי ,הבריאותי והפיננסי וכן היכרות
עם הצרכים הביטוחיים שלו.
במהלך עבודתי ,גיליתי כי המדיה החברתית היא כלי טכנולוגי
חשוב ומיוחד לשיווק מסרים אלו ובכלל לקידום מעמד
סוכן הביטוח .אני חושב שחשוב לכל סוכן וסוכן לאמץ את
הכלי האדיר הזה לשיווק העסק שלו ,וכאן דווקא הסוכנים
הוותיקים יותר יכולים להיעזר בידע הטכנולוגי של הדור
היותר צעיר ולנצלו לטובת שיווק העסק .מעבר לכך ,מתן
חסויות לאירועים והצפת הערך המוסף של סוכן הביטוח
היא נר לרגליי וצריכה להיות על בסיס יום-יומי לכל סוכן
צעיר כוותיק כחלק מכניסה לתודעת ציבור המבוטחים
הפוטנציאלים.
אני קורא לכל הסוכנים הצעירים כוותיקים להצטרף ללשכת
סוכני הביטוח .יחד נהווה גוף גדול וחזק שייצג נאמנה את
האינטרסים שלנו יחדיו לטובת כל סוכני הביטוח בארץ.
הלשכה בהנהגתה החדשה מראה תוך זמן קצר פעילות ענפה
מבורכת שנותנת חשק לתרום ,וכן מאפשרת להתמודד יחדיו
עם השינויים התכופים החלים בשוק הביטוח.

אייל אוחיון מונה למנהל אשכול צפון בחברת הפניקס
אייל אוחיון ,לשעבר מנהל יחידת מכירות באשכול
צפון בחברת הפניקס ,מונה למנהל אשכול צפון,
ויחליף את גלעד עמית ,שכיהן בתפקיד בשבע השנים
האחרונות.
אוחיון התחיל את דרכו בענף הביטוח כמפקח רכישה
ב"ציון חברה לביטוח" מקבוצת הראל .בהמשך עבר
לשמש כמפקח בהפניקס .ב 7-שנים האחרונות הוא
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שימש כמנהל המכירות בביטוח חיים של מחוז צפון.
לפני כן ,למד אוחיון באוניברסיטת חיפה בחוג למדע
המדינה ,עם התמחות ביחסים בינלאומיים וחטיבה
בלימודי משפטים.
אוחיון ,43 ,נשוי למריאלה ואב ל 3 -ילדים  -בני 14
וחצי 10 ,וחצי ותינוקת בת שנה – הוא גם מוזיקאי
חובב ,וגולש רוח פעיל.
www.insurance.org.il
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חדשות הלשכה

נשיא לשכת סוכני ביטוח הציג בפני השר
יעקב פרי את ממצאי עבודת הלשכה
בנושא הטיפול במשבר הפנסיה בישראל
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ ,נפגש בתחילת
השבוע עם שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל ,יעקב פרי,
במסגרת קידום קשרי הממשל של הלשכה .השניים קיימו
פגישה ידידותית מאוד והגיעו להבנות בנוגע לשיתופי פעולה
בין הצדדים .פרי הדגיש כי דלתו פתוחה בפני לשכת סוכני
ביטוח והבטיח לסייע בקידום הנושאים
השונים ככל האפשר.
אברמוביץ הציג בפני השר פרי את
ממצאי עבודת הלשכה בנושא הטיפול
במשבר הפנסיה בישראל ועיקריו:
 .1הכנסת המודל הצ'יליאני כברירת
מחדל  -לאור המשבר ב ,2008-התקבלה
החלטת ממשלה בנושא שאינה מיושמת
עד היום ,במטרה לשמור על כספי
החוסכים המבוגרים בפני מפולות בשוק
ההון .מודל זה יגן על החוסכים בצורה
טובה הרבה יותר מהמסלולים הקיימים
כיום ,ובעצם היותו ברירת מחדל ,יתנהל
למעשה בצורה "אוטומטית" על ידי
מנהלי החיסכון לטווח ארוך ,קרנות
הפנסיה וחברות הביטוח .כמובן שלכל
חוסך תעמוד הזכות להצטרף לכל מסלול
אחר הקיים כיום.
 .2קביעת תקרה בתחום דמי הניהול בקרנות הפנסיה -
החקיקה שנעשתה ב 2012-למעשה לא טיפלה בנושא דמי
הניהול בקרנות הפנסיה ,אלא אך ורק בביטוחי מנהלים
ובקופות הגמל .אין כל סיבה שגם תחום זה לא יעבור חקיקה
שתתאים את רמת דמי הניהול למצב הדומה לשאר המוצרים,
ולמעשה תאפשר תחרות נכונה והוגנת בין כל מוצרי
החיסכון ,מעטים ככל שיהיו ,תוך שלמניעת סבסוד צולב כדאי
לקבוע רצפת מינימום לדמי הניהול במוצרים אלו.
 .3אי גביית דמי ניהול בפנסיה על אג"ח ייעודי  30% -מכספי
הפנסיה מקבלים הגנה מהמדינה בדמות אג"ח ייעודי בריבית
קבועה .לגוף המנהל את קרן הפנסיה אין למעשה מה לנהל
או להשקיע בכספים אלו ,ולכן אין כל סיבה לגבות בגינן דמי
ניהול .המחוקק חייב להתייחס לנקודה זו.
 .4זכות הניוד – מצד אחד ,המחוקק דאג לקבוע רף עליון
לדמי הניהול המותרים לגבייה .מנגד ,מאות אלפים של
חוסכים נשארו מה 1-בינואר  2014שבויים בידי חברות

סוכן יקר,

הביטוח בפוליסות עם מקדמים מובטחים ועם דמי ניהול
גבוהים ביותר ,וללא כל יכולת לנייד תוכניות אלו לחברה
אחרת בדמי ניהול נמוכים יותר ,ואולי גם שירות עדיף .אין
ספק כי מדובר בכניעה של הרגולטור ללחץ חברות הביטוח
ש"גידרו" לטווחים ארוכים לקוחות עם דמי ניהול גבוהים.
 .5שינוי מנגנון הצמדת כספי הגמלאות –
כיום מוצמדות הגמלאות בתוכניות
הקצבה למדד ההשקעות הכללי שיכול
גם להגיע לעד  30%מניות .מדוע אדם
שחסך כל ימיו והגיע לפנסיה חייב
להצמיד את קצבתו למסלול עם סיכונים?
מדוע לא צריכה להיות ברירת המחדל
שונה עם מסלולים יותר סולידיים? זהו
כשל של המחוקק שלמעשה גורם לרבים
שגם כך קצבתם נמוכה להיות בסיכון
להקטנתה במיוחד בעתות משבר ,כפי
שראינו ב.2008-
 .6השבת זכות הבחירה לקבלת מקדם
מובטח – כיום אין למעשה תחרות בשוק
הפנסיוני .מרגע ביטול המקדם ב1-
בינואר  2014נשאר מוצר אחד ועל בסיס
תקנון שנתון לשינויים  -קרן פנסיה.
מדוע לא לאפשר ללקוחות שמוכנים לשלם יותר עבור ודאות
לחסוך במוצרים מבטיחי מקדם? אפשר לייצר כיום תוכניות
על בסיס אקטוארי עם תשלום עולה של הלקוח במידת
הצורך ולהבטיח מקדם ידוע וקבוע לכל ימי חייו.
מישהו מעלה על דעתו לרכוש דירת  5חדרים במיטב כספו
ובמסירת המפתחות לקבל דירת  4חדרים מכיוון שחומרי
הגלם עלו בעולם? זה בדיוק המצב כיום בקרן פנסיה .לכן,
חייבת לעמוד לכל חוסך הזכות לקבלת מוצר ידוע ,ללא
הפתעות וגם אם מחירו יותר יקר .החזרת המקדם גם תפתח
את התחרות על השירות לאותם לקוחות קיימים שברשותם
מקדם מובטח.
 .7אוריינות פיננסית – לשכת סוכני הביטוח רואה את עצמה
משתלבת בהחלטת הממשלה להגברת החינוך הפיננסי מגיל
צעיר ,כחלק מהגברת המודעות לכלים פיננסים ופנסיונים.
פריסת סוכני הביטוח והידע המקצועי הרחב שברשותם
תאפשר ללשכה לקחת חלק פעיל הצעד זה לטובת הציבור
כולו.

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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לוח הביטוח
לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח ותיקה דרושה רפרנטית לשרות
לקוחות בביטוח מנהלים ופנסיה
במשרה מלאה בתל אביב
נא לשלוח קורות חיים
למיילhaybit@haybit.co.il-
או לפקס08-6326760-
למשרד ביטוח ותיק בגוש דן
דרוש/ה פקיד/ה בעל/ת יכולת לטפל בתיק
ביטוח אלמנטרי
הכרת הנושא ויכולת שיווקית חשובה
אפשרות לשעות עבודה גמישות
פרטים בטלפון 052-2218973
אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד,
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד :לאופנועים,
טרקטורונים ,רכבי השכרה ,ביטוחים לתקופות
קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות
בעייתיים" ,שלא נעשה בחברת הביטוח שלך ,אנו
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד
אחר ,תוך  24שעות ,ביטוח חובה  -לא משולם,
בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה
משרדי "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666
פקס02-6255888 :
שיתופי פעולה בהתאמה אישית לפי בחירתך:
סוכנות ביטוח ותיקה במרכז מציעה לך סוכן
הביטוח עם תיק ,
שרותי משרד \ אפשרות למיקום \ או תפעול או
רכישה :חלקית \ מלאה.
להתקשרות :נייד – 052-2534669
או מייל uri@eini.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בכפר סבא
דרושה חתמת רכב בכירה ,אחראית ויסודית
בעלת נסיון של  3שנים לפחות בעבודה מסוג זה
בסוכנות ביטוח או במשרד סוכן ביטוח.
תנאים טובים לעובדת המתאימה.
נא לשלוח קורות חיים
למייל iostash@yahoo.com
050-7844477איציק

לסוכנות ביטוח חיים ופיננסים ,במרכז ,דרוש/ה
פקיד/ת ביטוח חיים עם ידע וניסיון מקצועי,
למשרה חלקית.
דרישות :ידע וניסיון בביטוח חיים ,פנסיה וגמל -
חובה .יחסי אנוש מעולים  -חובה.
תנאים טובים למתאימים/ות !
נא לשלוח קורות חיים למייל:
 lavy_o@zahav.net.ilאו לפקס03-6031817 :
סוכן אלמנטרי
מעוניין בשת"פ אסטרטגי להגדלת הכנסות?
תתקשר או שלח מייל ואצור איתך קשר
תמיר tamirgdn@gmail.com
יניב בן עמי סוכנות לביטוח
מחפש פקידה אלמנטרי עם נסיון
חובה בבורסה בר"ג ל 6 -שעות ביום
לפרטים יניב 0505626998
מיל yaniv@ba-ins.co.il
מנהל סוכנות ביטוח ותיק בעל ידע מקיף וניסיון
רב שנים באלמנטרי +חיים ,מנהלים ,פנסיה,
בריאות שמכר את תיק הביטוח מציע מועמדות
לסוכנות המחפשת מנהל מקצועי בשטח הביטוח
האלמנטרי ו /או החיים והפנסיה?
נייד 050-8772288
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת אלמנטרי
במשרה מלאה ,ניסיון הכרחי .אבי 050-5212621
לסוכנות ביטוח באיזור פ"ת
דרוש סוכן מכירות טלפוניות
בתחום ביטוחי בריאות וריסקים
עם נסיון של שנתיים לפחות ,וידע במכירות חובה!
תנאים מצויינים למתאימים
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il
דרושה פקידה לחצי משרה בראשל"צ
דרוש ניסיון קודם בתחומים  -פנסיוני ,ריסקים,
בריאות וסיעוד
המלצות  -חובה
לשלוח קורות חיים לפקס03-9678569 :
או למיילelihorev@gmail.com :

לחבר הלשכה יהודה בוכניק ,משתתפים בצערך
במות אחותך טובה ימין ז"ל
שלא תדע עוד צער

מחפש חתמת חיים\ ואלמנטארי-מקומך איתי.
מעוניין לרכוש תיק מאיזור המרכז ואו ירושלים.
מקום העבודה .איזור תעשייה צפוני לוד.
ע'י כביש .1
סודיות מובטחת michaele@b4-u.co.il

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח
בכרמיאל מציעה חדר מרווח
לסוכן כשוכר משנה .
054-5401900
סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל בשטח של כ 300 -מ"ר
עם סוכנות נוספת החל מחודש
יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם
אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד
להשכרה החל מ .01/09/14
מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי  3חיפה במיקום
מצויין על ציר מוריה (משרדי הלשכה לשעבר
בחיפה) .הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות
והוא ממוקם בקומת קרקע .בכוונתו להשכירו
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס
מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה
איציק זילברמן – ,050-8648060
לירדנה שפיר –  04-8405495מזכירת המחוז
או אליי – .0523-489431

לחבר הלשכה רונן אובסטפלד ,משתתפים בצערך
במות אמך מלכה ז"ל
שלא תדע עוד צער

מתי בפעם האחרונה בדקת היכן
הלקוח שלך נמצא על ציר הפנסיה?

הגיע הזמן לעשות זאת!
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